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kraju morawsko-śląskiego, województwa śląskiego i
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2. posiedzenia grupy roboczej Współpraca gospodarcza
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Miejsce spotkania:
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Program obrad:
1. Wstęp do obrad, przedstawienie efektów 1. posiedzenia
2. Prezentacja „Organizacja multilateralnej współpracy transgranicznej w UE – inspiracja
z Górnego Renu i Wielkiego Regionu"
3. Dyskusja o propozycji działań i konkretnych projektów – zmiany, uzupełnienia
Przerwa
4. Wyznaczenie osób, odpowiedzialnych za opracowanie kart projektu
5. Dyskusja, zakończenie
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Przebieg spotkania:

1. Wstęp do obrad, przedstawienie efektów 1. posiedzenia
Obrady zainaugurowała i efekty 1. posiedzenia grupy roboczej Współpraca gospodarcza
przedstawiła Dorota Madziová.
2. Prezentacja studium porównawczego „Organizacja multilateralnej współpracy transgranicznej w
UE – inspiracja z Górnego Renu i Wielkiego Regionu"
Zaprezentował Hynek Böhm z Instytutu EuroSchola. W przypadku zainteresowania tym tematem
proszę się kontaktować bezpośrednio z panem Hynkiem Böhmem drogą mailową na adres
hynek.bohm@euroschola.cz.
3. Dyskusja o propozycji działań i konkretnych projektów – zmiany, uzupełnienia
Członkowie grupy roboczej porozumieli się co do określenia tematów objętych wsparciem dla
każdego poszczególnego działania:
Działanie 2.1 Wsparcie tworzenia sieci i struktur kooperacyjnych
-

Współpraca klastrów

-

Współpraca uniwersytetów i szkół zawodowych

-

Współpraca szkół (uniwersytetów) i firm

-

Współpraca instytucji publicznych (gminy, powiaty, regiony)

Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia optymalnego otoczenia i zapewnienia efektywnych usług
doradczych
-

Instrumenty finansowe – propozycja zwrotnych instrumentów finansowych – gwarancje,
pożyczki – nie dotacje

-

Współfinansowanie

-

Wstępne finansowanie

-

Dopisać konkretne grupy docelowe, parki naukowo-techniczne, inkubatory przedsiębiorczości,
izby gosp., małe i średnie przedsiębiorstwa

-

Nie „izba gospodarcza” – zmienić na „izba”

Działanie 2.3 Wsparcie badań, rozwoju i innowacji
-

Fine Chemicals – (produkty chemiczne najwyższej jakości, nano)
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W przypadku zaproponowanych działań ich nazwy zostały skrócone w sposób następujący:

Działanie 2.1

Działanie 2.2

WSPARCIE
TWORZENIA SIECI I
STRUKTUR
KOOPERACYJNYCH

WSPARCIE TWORZENIA
OPTYMALNEGO
OTOCZENIA
I ZAPEWNIENIA
EFEKTWNYCH USŁUG
DORADCZYCH

Projekt 2.1.1

Działanie 2.3
WSPARCIE BADAŃ,
ROZWOJU I INNOWACJI

Iniciatywa klastrów

Projekt 2.2.1
Dostęp firm do tańszych
usług (np. prawnych,
podatkowych itd.),
spotkania ze specjalistami

Projekt 2.3.1

Projekt 2.1.2

Projekt 2.2.2

Projekt 2.3.2

Aktywizacja młodych ludzi
do współpracy

Popularyzacja języka
czeskiego i polskiego

Materiały kompozytowe
dla przemysłu lotniczego

Projekt 2.1.3

Projekt 2.2.3

Współpraca szkół
wyższych (np. w zakresie
kultury) – ożywienie
działalności konferencji

Instrumenty finansowe do
wspracia małych i
średnich firm (SK, PL, CZ)

Projekt 2.1.4

Projekt 2.2.4

Wsparcie
przedsiębiorczości

Pakty zatrudnienia

Projekt 2.1.5

Projekt 2.2.5

Brokerage Event –
spotkanie ekspertów i
specjalistów
międzynardowych

Systemowy projekt
współpracy instytucji
wspierających
przedsiębiorczość

Nastawienie na
elektromobilność i systemy
CNG (dla czeskich i polskich
małych i średnich firm,
zaagażowanie w produkcję).
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W dalszym ciągu zostały zaproponowane zmiany nazw projektów:
2.1.3 Propozycja zmiany: „współpraca uniwersytetów” – na „współpraca szkół wyższych”.
2.1.4 Propozycja zmiany: „współpraca małych i średnich firm“ – na „wsparcie przedsiębiorczości“.
2.2.3 Propozycja zmiany: „fundusz inwestycyjny RR“ – na „instrument finansowy“.
2.2.5 Propozycja zmiany: „współpraca izb gospodarczych” – na „współpraca instytucji wspierających
przedsiębiorczość”.
4. Wyznaczenie osób, odpowiedzialnych za opracowanie kart projektu:
Bogdan Tomaszek + Gustav Kotajny – transport, miejsca parkingowe
Ivan Strachoň - projekt mieszkań socjalnych, pierwsze mieszkania dla młodych – mieszkania
energooszczędne, pasywne itp. - chodzi o przygotowanie samorządu do zachęt inwestycyjnych,
analiza, szukanie inwestorów. Projekty
Petra Chowanioková:
1) Współpraca klastrów – przeniesienie doświadczeń na stronę PL,
2) Brokeage Event – konferencja ogólnoregionalna, na specjalistyczne tematy – np.
biomedycyna.

5. Dyskusja, zakończenie
•

Uwagi do protokołu proszę wysyłać na mój e-mail (dorota.madziova@euroschola.cz)
do 4. 10. 2011.

•

Gwaranci poszczególnych projektów prześlą karty swoich projektów do 10.10.2011 e-mailem
na dorota.madziova@euroschola.cz.

•

przewidywany termin 3. posiedzenia grup roboczych 9. 11. 2011 w Katowicach.
Swój udział proszę potwierdzić e-mailem na dorota.madziova@euroschola.cz i w kopii na
petra.kolackova@kr-moravskoslezsky.cz.

•

Dnia 18.10.2011 w Ostrawie odbędzie się stała konferencja projektu – do 19.09.2011
otrzymają Państwo oficjalne zaproszenie ze szczegółowymi informacjami, wraz z programem.

Zapisali: Ivo Sztwiertnia i Dorota Madziová
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